E

MINUTA PARA A 21ª FENEARTE - FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO

APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta recomendações e medidas preventivas devido à pandemia da COVID-19 no
contexto da Fenearte. Contém orientações específicas para essa feira, cujos organizadores e participantes
(expositores, trabalhadores e público em geral) devem ainda respeitar o Protocolo Geral do estado de
Pernambuco

vigente

para

todas

as

atividades

em

funcionamento

(disponível

na

página:

https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/).
Este protocolo não exaure todas as medidas cabíveis referentes à COVID-19. Faz necessário ainda, atender as
demais medidas regulatórias estabelecidas pelos órgãos públicos responsáveis assim como orientações de
conselhos profissionais.

DESCRIÇÃO DO EVENTO:
• Local: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda - PE,
53110-680
• Duração: 10 dias - 10 a 19 de dezembro de 2021. De segunda a sexta, das 14h às 22h, e nos sábados e
domingos, de 10h às 22h
• Público

Médio

• Atividades: No evento, o público pode conferir:
•

Espaço Janete Costa;

•

Espaço Sebrae de Artesanato;

•

Alameda dos Mestres;

•

Salão de Arte Popular Ana Holanda;

•

Salão de Arte Popular Religiosa de Pernambuco;

•

Galeria de Reciclados;

•

Fenearte cidadania;

diário

estimado:

25.000

DIRETRIZES COVID PARA A FENEARTE: máscaras e vacinas
•

É obrigatório o uso de máscaras para todos os participantes da FENEARTE;

•

Será ofertado serviço de testagem (antígeno) e vacinação contra a COVID-19 para os participantes da feira
e público em geral;

•

Antes do primeiro dia da feira, cada expositor e sua equipe devem ter declarado em termo de
responsabilidade, no mínimo, o esquema básico de vacinação completa contra a COVID-19. A qualquer
momento a organização da feira poderá cobrar essa comprovação de vacina;

•

Todos os participantes e públicos devem só terão acesso a feira com a apresentação do comprovante em
papel ou meio eletrônico do cumprimento do esquema básico completo de vacinação (dose única da
Janssen ou das duas doses das demais vacinas).

•

Não será permitida a entrada de não vacinados ou de pessoas com esquema incompleto.

•

Indivíduos cujo cumprimento do esquema básico completo se deu há 14 dias ou menos, deverão ser
submetidos a teste de antígeno e apresentar resultado negativo para COVID-19 neste diagnóstico. Esse
resultado será válido para acesso à feira apenas para a data do exame e no dia seguinte. Depois desse
prazo a testagem deve ser repetida até que se cumpra o prazo mínimo necessários para a efeito da vacina.

ACESSO:
•

A feira terá a abertura do credenciamento e entrada de staff com pelo menos 2 horas antes do horário de
funcionamento;

•

A venda de ingressos on-line será estimulada, assim como o uso do QR-CODE no acesso, para reduzir a
quantidade de pessoas simultaneamente nas filas e o manuseio de papel;

•

A entrada e saída dos participantes será facilitada, considerando portas exclusivas para entrada e portas
exclusivas para saída das pessoas;

•

Considerando o momento atual da pandemia não é obrigatória a execução de medição de temperatura
para controle de acesso;

HIGIENE:
•

Manter ponto de descontaminação na entrada, corredores e áreas especiais da feira com álcool 70%
(líquido ou gel) além de fiscalização do uso de máscaras e do distanciamento social;

•

Cada expositor também deverá ter em seu estande álcool 70% (líquido ou gel) para higienização
constante;

•

Incentivar o uso de cartões digitais para pagamentos, diminuindo a circulação de dinheiro em espécie;

•

Estabelecer rotina de limpeza e higienização dos espaços e superfícies em geral, especialmente os
sanitários e a praça de alimentação;

•

Manter frequente retirada dos resíduos, garantindo o perfeito acondicionamento do lixo, assim como
descarte em local adequado;

•

Manter preferencialmente lixeiras que não necessitem de contato com a tampa na praça de alimentação,
banheiros, e corredores.

DISTANCIAMENTO:
•

Manter corredores com larguras mínimas de 3,0 metros, garantindo a boa circulação dos visitantes,
sempre que possível;

•

Manter o distanciamento de 1,0 metro entre as pessoas ou grupo familiar em espaços como a bilheteria, a
entrada, filas, banheiros e praça de alimentação;

•

Orienta-se a utilização preferencial de escadas ao invés do uso de elevador. No caso da necessidade de
uso da plataforma de acessibilidade, orienta-se a presença de apenas 01 (uma) pessoa e o acompanhante;

•

As oficinas deverão ter ocupação máxima de 10 alunos, e qualquer material utilizado deverá ser
higienizado e individual;

•

Em caso de auditórios ou oficinas, devem ser respeitadas as regras de distanciamento social assim como a
higienização em todas as trocas de públicos e sempre que possível o não confinamentos dos ambientes
com utilização de meias divisórias;

•

Informar a capacidade máxima simultânea por stand em local visível, de acordo com a legislação vigente
(ex. para um espaço de 9m2 considerar o limite de até 6 pessoas);

•

Incentivar redução do número de trabalhadores envolvidos no processo de comercialização;

•

Em caso de haver bancos ou cadeiras demarcar a distância correta entre as pessoas;

DISTANCIAMENTO EVENTOS CULTURAIS:
•

Os artistas poderão retirar a máscara no momento da apresentação e devem manter distância entre sí;

•

Manter distância mínima de 2 metros entre o palco e o espaço onde as mesas estão dispostas;

•

Proibido aos cantores e/ou clientes/convidados circular pelo ambiente sem uso da máscara;

•

Não compartilhar microfones entre cantores e/ou clientes/ convidados;

•

Durante as apresentações não será permitida a aglomeração de público (danças, lounges ou similares);

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
•

As orientações de segurança na prevenção da COVID-19 no evento estão incluídas no manual do expositor;

•

Cada expositor deve assumir as responsabilidades cabíveis em caso de descumprimento das determinações
vigentes;

•

Manter processo de comunicação intensivo utilizando diferentes mídias e estratégias de informação sobre a
prevenção do contágio e sobre as atitudes individuais de proteção contra a COVID-19: Informar e
conscientizar os integrantes e participantes do evento, por meio de anúncios visuais e auditivos, sobre as
medidas sanitárias adotadas, como o uso obrigatório, máscara cobrindo boca e nariz, a higienização
constante das mãos com a lavagem das mãos e o uso de álcool em gel e da necessidade de manter o
distanciamento;

•

O Fornecimento de alimentação no evento seguirá as normas e orientações do Protocolo do Setor de
Alimentação;

•

Durante a FENEARTE serão oferecidos serviços de primeiros socorros e outros serviços médicos instalados e
equipados para dar suporte a pacientes com sintomas respiratórios e outros necessários para procedimentos
de emergência, inclusive atendimento móvel de emergência;

